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1 Základní údaje 

1.1 Identifikační údaje 

Název akce: Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-
Veselsko,  
Koncepce boje se suchem 

 
Kraj:     Zlínský 
 
ORP:     Uherské Hradiště 
 
Obce: Boršice u Blatnice 
 
Investor/Objednatel: Mikroregion Ostrožsko - Veselsko, svazek obcí pro celkový 

rozvoj zájmové oblasti 
     Panský dvůr, náměstí Míru 664,  

698 01 Veselí nad Moravou 
     IČO: 70926140 
 
Zastoupen:    JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 

předseda 
 
Kontaktní osoba:   Mgr. Magdaléna Čajková 

manažerka Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko 
     tel.: 603 447 192 
     email: mikroregion@ostrozsko-veselsko.cz 
 
Stupeň projektové dokumentace: Studie 
 
Odvětví stavby:    Vodní hospodářství 
 
Zpracovatel dokumentace:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 
     Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov 
     Divize 06 
     IČO: 47116901 
 
Kontaktní osoba - projektant:  Ing. Lukáš Smelík, Ph.D.  
     tel.: 607 858 658 
     e-mail: smelik@vrv.cz 
 
Odpovědný projektant:   Ing. Pavel Menhard  
     tel.: 257 110 289 
     e-mail: menhard@vrv.cz     
  

mailto:mikroregion@ostrozsko-veselsko.cz
tel:257110289
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1.2 Předmět zpracování 

1.2.1 Koncepce boje se suchem  

Koncepce boje se suchem se zaměřuje na zlepšení celkové situace se suchem, respektive  
s nedostatkem vody. Koncepce vychází z popisu stávající situace a nalezení problematických otázek 
k řešení, které se zaměřují na nedostatek vody a prognózy vývoje problematiky sucha do budoucna. 
Celkově tato koncepce bude sloužit jako SWOT analýza studovaného území. Koncepce respektuje Plány 
dílčích povodí. 
 

1.2.2 Struktura koncepce 

Koncepce obsahuje tyto základní části:  

- popisná - charakterizuje zkoumané území s důrazem na popsání problematiky, 
- analytická - definice a analýza řešených problémů daného odvětví v obci, 
- návrhová - vize a strategické směřování obce, doporučení k řešení konkrétní situace. 

 
Pro sestavení návrhové části koncepce byl proveden: 

- rozhovor s politickou reprezentací úřadu - starosta, místostarosta, 
- rozhovor s vybranými zastupiteli (minimálně 4 zastupitelé),  
- dotazníkové šetření veřejnosti formou otázkových formulářů (papírově, elektronicky). 

 
V průběhu tvorby strategických dokumentů byla provedena dvě veřejná projednávání s prezentací 
rozpracovaného koncepčního řešení, ve kterých měla možnost široká odborná a laická veřejnost, volení 
zástupci obcí a zástupci veřejné správy vyjádřit ve fázi přípravy své návrhy a připomínky a vzájemně je 
vykomunikovat.  
 
Výstupem koncepce je: 

- tento dokument, 
- stručná verze nově zpracovaných dokumentů na webové stránce obce, 
- proškolení klíčových pracovníků úřadu (starosta) a vybraných zastupitelů na téma tvorby, 

využívání a aktualizace nově vytvořených koncepcí v rozsahu jednoho dne. 
 
Koncepce byla projednána na zastupitelstvech obcí. Zastupitelé schválili nové koncepční dokumenty 
jako základní plánovací dokumenty obce a nástroje pro řízení rozvoje obce v uvedených oblastech. 
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2 Základní popis území  

2.1 Vymezení řešeného území 

Obec Boršice u Blatnice se nachází jihovýchodně od Uherského Hradiště a východně od Veselí nad 
Moravou pod Bílými Karpaty. Počet obyvatel s trvale hlášeným pobytem byl zjištěn od Českého 
statistického úřadu (ČSÚ) [M6]. Rozsah nadmořských výšek byl stanoven na základě Digitálního modelu 
reliéfu 5. generace [M7]. 
 
Kraj: Zlínský 
ORP: Uherské Hradiště 
Katastrální území: Boršice u Blatnice 
Počet obyvatel k 1.1.2022: 807 obyvatel 
 

 
Obr. 1 Vymezení řešeného území 

2.2 Charakteristika území 

Jedná se o území rozdělené Boršickým potokem, Svodnicí a Slavkovským potokem. Všechny tečou 
přibližně z jihovýchodu na severozápad a mezi potoky jsou svahy oddělené hřebeny. Navíc ještě od 
kopce Jasenová klesají svahy ze západu na východ, což se týká zejména dolní části obce. Sklonitost 
terénu je zobrazena na následujícím obrázku [M8] a mimo zastavěné území obce a část na výhod od 
zástavby (do 5 %) se pohybuje od 7 do 13 %. Nejsklonitější území (oblasti v mapě níže) mají nad 20 % 
a nachází se: 

• nad obcí v oblasti zvané Panský háj, Pasinky a Hliníky, 

• podél Slavkovského potoka v Slavkovském háji, 

• v oblasti zvané Zábřeží u soutoku Slavkovského a Boršického p., 

• v oblasti zvané Molvy, nad Svodnicí směrem k Jasenové, 

• v oblasti zvané Koštovice (zalesněno), 

• pod vrcholem Lipinka (zalesněno). 
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Obr. 2 Morfologie území 

Rozsah nadmořských výšek byl stanoven na základě Digitálního modelu reliéfu České republiky 5. 
generace - DMR 5G [M7], který představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného 
zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné síti bodů o 
souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po 
vyrovnání (Bpv). Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu 
území České republiky. DMR 5G vznikl v roce 2016 a úplná střední chyba výšky je 0,18 m v odkrytém 
terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. 
 
Plocha území obce: 1 161,6 ha 
Nadmořská výška: minimální - 260 m n.m. 
 průměrná - 341 m n.m. 
 maximální - 504 m n.m. 
 

2.3 Terénní průzkum 

Podstatným předpokladem správných analýz a návrhů koncepce je provedení detailního terénního 
průzkumu území obce. Byla vytipována místa, na která bylo potřeba se intenzivněji zaměřit. Ty 
vycházely z následujících podkladů: 

- záměry uvedené v územním plánu, 
- problémy identifikované v rámci diskuse s: 

o politickou reprezentací obce, 
o veřejností, 

- erozní ohroženost území, evidované erozní události, 
- kritické body - verifikace v terénu, 
- nalezení zmínek po erozi půdy po přívalových deštích proběhlých během řešení projetu, 
- nalezení prvků meliorací, 
- výstupy studií odtokových poměrů, 
- průběžné výstupy z komplexních pozemkových úprav, 
- realizované stavby k tématu boje se suchem, přívalovými srážkami, protipovodňovými 

opatřeními, 
- stav vodních toků, nádrží, mokřadů, 
- historické mapy - stabilní katastr, letecké snímky atd., 
- aj. 
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Obr. 3 Témata k řešení v Boršicích u Blatnice 

 
Výstupem je mapa podnětů k ověření v terénu. Podněty byly rozděleny do témat a barevně rozlišeny. 
Terénní průzkum v Boršicích u Blatnice byl proveden dne 22. června 2022. Pořízené fotografické 
materiály byly využity k verifikaci analýz a návrh opatření. Místa a směry pořízení fotografií jsou 
uvedeny na obrázku níže. 
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Obr. 4 Místa navštívená během terénního průzkumu v Boršicích u Blatnice 
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3 Analýza území 

3.1 Vodní toky 

3.1.1 Stav vodních toků 

Tab.  1 Vodní toky v obci Boršice u Blatnice 

Název toku IDVT Správce toku 
Staničení v 
intravilánu 

Staničení v katastrální 
územím 

Boršický potok - Lesy ČR, s.p. 7,5-8,6 5,8-11,4 

Slavkovský potok - Lesy ČR, s.p. - 0-1,8 

Svodnice - Lesy ČR, s.p. - 15,6-19,1 

Stráž - Povodí Moravy, s.p  0-0,5 0-1,1 

Bezejmenný tok - Povodí Moravy, s.p 0-0,2 0-0,6 

Bezejmenný tok - Lesy ČR, s.p. - 0-1,2 
 

 
Obr. 5 Základní typy opatření v obci Boršice u Blatnice 

 

3.1.2 Říční povodně 

Hlásné profily a jejich kategorie 
Základem pro výkon předpovědní a hlásné služby je soubor hlásných stanic - hlásných profilů. Hlásný 
profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu vodních stavů. Hlásné profily na tocích 
jsou dle významu 
a provozovatele rozděleny do tří kategorií A, B, C. 
Soubor hlásných stanic – hlásných profilů kategorie „A“ a „B“, je tvořen vybranými limnigrafy, 
vodohospodářskými díly, srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. 
Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je ČHMÚ a vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, 
s.p. 
 
 



  
  

 

 __________________________________________________________________________________ 
Zakázka č.: 5280/006 červenec 2022 str. 13 

Hlásné profily kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí. 
Doplňkové hlásné profily kategorie B doplňkové hlásné profily, zřizované krajskými úřady, většinu 
provozuje po dohodě ČHMÚ nebo správce povodí, ostatní provozují místně příslušná města, 
Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které zřizují a provozují pro 
své potřeby města nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a 
za povodně podle potřeby. 
Doporučené minimální vybavení hlásného profilu kategorie C je vodočetná lať nebo alespoň 3 značky 
vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením 
(1. SPA – zelená, 2. SPA – žlutá, 3. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi. Vybavení hlásného profilu 
kategorie C zajišťuje jeho provozovatel. Hlásné profily kategorie C zřizují a provozují města nebo 
vlastníci ohrožených nemovitostí. 
Téměř všechny hlásné profily kategorie A, B jsou vybaveny automatickým přenosem dat. Nově 
instalované profily C mají zpravidla také online měření hladiny. 
Před vyhlášením stupňů povodňové aktivity na základě online měření z hlásných profilů je nutné se 
přesvědčit, že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, 
ledovou zácpou a podobně a tu podle možnosti odstranit. 
V řešených obcích se nachází se nachází pouze hlásné kategorie C. 
 
Na území obce se nenachází žádný hlásný profil kategorie A, B ani C. Nejbližší hlásné profily kategorie 
C se nacházejí na území obcí Blatnička, Hluk a Horní Němčí. Tyto hlásné profily leží na vodních tocích, 
které neprotékají katastrálním územím obce Boršice u Blatnice. Proto sledování jejich stavů má pro 
obec Boršice u Blatnice pouze informační význam, zajišťující obci přehled o povodňové situaci v širším 
okolí obce. 
 
Záplavové území: 
Obec Boršice u Blatnice se nenachází v záplavovém území žádného toku. V obci může dojít 
k povodním především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména 
v letním bouřkovém období. 
 
Povodňový plán obce: 

Tab. 1 Ohrožené objekty v obci Boršice u Blatnice dle povodňového plánu obce 

Název Tok Umístění Od [ř.km] Do [ř.km] 

ČOV Boršice u Blatnice Boršický potok pravý břeh 7,29 7,29 

Škola - Boršice u Blatnice Boršický potok levý břeh 8,15 8,15 

Boršice u Blatnice čp. 359 Boršický potok  levý břeh 0,00 0,00 

 
Historické povodně: 
Obce Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko byly povodněmi zasaženy v letech 1997,1998,1999, 2002, 
2008, 2009 a dvakrát v roce 2010. Rozsah škod v obcích byl největší v roce 1997. 
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Obr. 6 Povodně v obci Boršice u Blatnice, rok 2009 

 

3.2 Nádrže a mokřady 

Boršice u Blatnice 
Tab.  2 Nádrže v obci Boršice u Blatnice 

ID Hráze Název hráze Tok Plocha [m2] 

413020060003 - Slavkovský potok 2247 

413020060004 - Slavkovský potok 1855 
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Obr. 7 Umístění vodních nádrží v obci Boršice u Blatnice 

 

3.3 Studánky a veřejné studny 

Na území obce Boršice u Blatnice se nenachází žádné studánky. Nejbližší studánka se nachází v obci 
Horní Němčí. 
 

3.4 Zemědělské hospodaření 

3.4.1 Hospodařící subjekty 

Na území obce hospodaří celkem 12 zemědělských subjektů (evidovaných v LPIS) na 839,5 ha pozemků 
(100 %). Zcela dominantním uživatelem v LPIS evidované zemědělské půdy v obci je Dolňácko, a.s. se 
sídlem v Hluku, které ve správním území obhospodařuje 724 ha (86,3 %) zemědělských pozemků, 
zhruba polovina je orná půda, polovina travní porosty. Ostatní zemědělské subjekty jsou marginální, 
se zastoupením 3 % a méně – nad 10 ha na území obce mají VÍNO Zlomek & V8vra s.r.o. (25 ha, 
převážně vinice na dvou lokalitách v obci), Vinařská společnost s.r.o. (24 ha, orná půda, TTP, vinice 
v lokalitě Molvy), Agro Okluky, a.s. (20 ha, blok orné půdy v lokalitě Cerekve), Josef Žufánek (18 ha, TTP 
a trv. kultury) a Jan Žufánek (11 ha trvalých kultur (viz tabulka a mapka). 
 
 

Tab. 2 Zemědělské subjekty evidované v LPIS hospodařící na správním území obce. 

Obchodní název 
hospodařícího subjektu 

ID 
sub. 

Orná 
půda, 
úhor 

Travní 
porosty 

Ovocné 
sady a 

trv. kult. 
Vinice Ostatní Celkem 

ha ha ha ha ha ha % 

Dolňácko, a.s. 1258 372,64 350,97    723,61 86,3 
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VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s.r.o. 72786 2,03   22,85  24,88 3,0 

Vinařská společnost s.r.o. 1661 12,62 4,37  7,02 0,42 24,42 2,9 

Agro Okluky, a.s. 1248 19,71     19,71 2,3 

Josef Žufánek 88982  14,73 3,01   17,74 2,1 

Jan Žufánek 91029   10,50   10,50 1,3 

Zemědělská a.s. Nivnice 1276 5,40     5,40 0,6 

Marek Jestřabík 78680   5,31   5,31 0,6 

Mgr. Jaroslav Novák 88104   2,68   2,68 0,3 

Michal Janás 80264 0,47   2,02  2,49 0,3 

Josef Zlomek 97674 1,13 0,50 0,30   1,93 0,2 

Rostislav Němeček 69610    0,83  0,83 0,1 

Celkem  414,00 370,57 21,80 32,72 0,42 839,50 100,0 

 
 
 
 

 
Obr. 8 Nejvýznamnější zemědělské subjekty evidované v LPIS hospodařící na správním území obce. 

3.4.2 Zemědělské kultury LPIS 

Vyhodnocením rozsahu zemědělské půdy evidované v LPIS (2022) lze na správním území obce 
identifikovat 840 ha zemědělské půdy. Z toho tvoří 413 ha (49 %) orná půda ležící převážně v severní a 
západní části území a 370 ha (44 %) trvalé travní porosty zaujímající převážně střední a jihovýchodní 
část obce. Zbývajících 7 % je rozděleno mezi vinice (3,9 %, lokality Molvy a Žleb-za rozvodnou), ovocné 
sady (2,6 %, lokality Žleb a západně nad zástavbou) a ostatní kultury. 
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Z leteckých snímků je patrné, že v LPIS není evidovaná veškerá zemědělská půda v obci. Kromě 
drobných zahrad v intravilánu nejsou v LPIS evidovány rozsáhlé plochy záhumenek v okolí zástavby 
o ploše zhruba 40 ha, z nichž zhruba třetinu tvoří ovocné sady, dvě třetiny pozemky s ornou půdou a 
travními porosty. Druhou, výrazně menší lokalitou mimo evidenci LPIS s převážně drobnými pásovými 
parcelami starých sadů a luk, je 6ha území nad Slavkovským potokem pod Zadní kaménkou, nedaleko 
zemědělského areálu. U záhumenek se jedná o menší pásové parcely, u kterých se střídá orná půda se 
zatravněným povrchem, u vinic a ovocných sadů je dle leteckých snímků meziřadí stabilizováno 
zatravněním, nemělo by tedy docházet k významnému eroznímu ohrožení, přestože některé výsadby 
jsou na svazích vyšších sklonů (např. lokalita Malvy i nad 20 %, lokalita Žleb za rozvodnou 15 %). 
Nicméně, vzhledem k založení řádků po spádnici, může u vinic v obou zmiňovaných lokalitách nastat 
problém s odtokem. 
 
Porovnáním kultur v LPIS roku 2015 (zhruba období zpracování Strategie ochrany před negativními 
dopady povodní a erozními jevy přírodně blízkými opatřeními v České republice) a 2022 se dají zjistit 
rozdíly na 4 lokalitách. První je lokalita Malvy na západě směrem na Blatničku, tam došlo k přeměně 
části evidované orné půdy na vinice a na některých pozemcích zase naopak, takže ve finále poměr 
vinice vs. orná půda v lokalitě zůstal zhruba stejný. Druhou lokalitou jsou svažité pozemky nad Žlebem 
za rozvodnou, které byly v roce 2015 ornou půdou a nyní jsou zhruba z pětiny ovocným sadem a zbytek 
je nová vinice. Třetí lokalitou je rozsáhlý, středně svažitý DPB 1604/1 v lokalitě V hruškách západně od 
zástavby, který byl v roce 2015 ornou půdou, nyní je zatravněný. A čtvrtou změnou je vyčlenění DPB 
1705/9 z DPB 1705/1 v lokalitě Chrástky a převedení na ovocný sad. Změny vzhledem k jejich 
charakteru pravděpodobně nevedly ke zvýšení půdní eroze, v některých případech ji naopak 
eliminovaly. 
 

 
Obr. 9 Zastoupení zemědělských kultur dle LPIS 2022. 
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Obr. 10 Zemědělské kultury dle LPIS 2022 a nesoulad s evidencí KN. 

 
 
Porovnáním druhu pozemku v KN a současné kultury v evidenci LPIS, z hlediska potenciálního erozního 
ohrožení významných rozdílů v evidenci orné půdy, travnatých porostů a trvalých kultur, můžeme 
identifikovat rozdíly v hospodaření proti evidovanému stavu. V případě území Boršic u Blatnice se 
jedná o celou čtvrtinu území obce. Rozsáhlé lokality evidované v KN jako TTP, avšak zorněné (celá 
lokalita Nad Novými v jihozápadním cípu obce = v LPIS DPB 3701/1 a 3701/2, lokalita Zábřeží pod Zadní 
kaménkou = v LPIS DPB 1301/2), v obou případech se jedná o erozně ohrožené lokality. Častější je ale 
v obci opačný případ, tedy plochy evidované v KN jako orná půda a v současnosti využívaná jako travní 
porosty. Takových lokalit je v obci zhruba pět: lokalita Jasenová (LPIS DPB 1611/1 a 2603), lokalita 
V hruškách (DPB 1604/1 a 2601), lokalita Horní pole (část DPB 1705/13, 1705/14, 1705/16), lokalita 
Díly (část DPB 0601/2) a lokality Rohaje a Za hájem (část DPB 0601/2 a 0601/5). Nesedí i evidence na 
pozemcích západního okraje zástavby, nad průmyslovým areálem, v KN orná půda, ve skutečnosti 
ovocné sady. Problematická je část lokality Molvy, která je evidovaná jako vinice, ale v současnosti je 
tvořena několika bloky orné půdy (DPB 2602/49, 2602/58, 2602/3, 2602/50), přičemž ještě v roce 2015 
stav odpovídal evidenci, potom postupně docházelo ke změnám až do současného stavu. Přesunem 
nejsvažitějších pozemků sklonů 15-20 % do orné půdy mohou nastat erozní problémy. 
 
 

3.4.3 Erozní ohrožení 

Erozní ohrožení vodní erozí 
Vyšší zastoupení orné půdy je pouze v severní polovině území (viz předchozí kapitola), průměrná 
velikost dílu bloku orné půdy je 16 ha, nicméně se v jihozápadní a severozápadní části území nacházejí 
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u DPB velikosti 45–60 ha. Rozsáhlé bloky jsou kvůli nařízení DZES 7d, které omezuje nepřerušenou 
plochu jedné plodiny na max. 30 ha, dále rozčleněny na dílčí parcely oseté různými plodinami. Členění 
travnatými pásy není realizováno. 
Erozně ohrožené rozsáhlejší bloky orné půdy jsou specifické dlouhými nepřerušenými svahy délek 350-
500 m sklonitosti kolem 10 %. 
 
Pro základní přehled o erozním ohrožení povrchovým odtokem lze využít registr půdních bloků LPIS, 
který v atributové informaci obsahuje identifikaci plošného erozního ohrožení (silné, mírné, bez 
ohrožení) vztaženou na celý díl půdního bloku dle zastoupení erozně ohrožených ploch a míry ohrožení. 
Dále obsahuje vrstvu odtokových linií a odtokových linií s kritickou délkou. Na základě těchto informací 
dochází k úpravě hospodaření na pozemku, aby byly dodrženy podmínky čerpání přímých podpor 
(vyloučení určitých plodin z osevu, přerušení odtokové linie travnatým pásem apod.). 
 
Z důvodu porovnání s historickým stavem bylo erozní ohrožení plošným povrchovým odtokem 
přepočítáno s využitím modulu USLE 2D a rovnice Wischmeier-Smith pro průměrnou plodinu 
odpovídající klimatickému regionu a stav bez realizace speciálních protierozních opatření, tak aby bylo 
možné nastavit vhodná pravidla hospodaření a půdoochranných opatření. Výsledkem je bezešvá 
rastrová vrstva v rozlišení 5x5 m vyjadřující dlouhodobou ztrátu půdy povrchovým odtokem v t.ha-

1.rok-1. Výpočet byl proveden pro historický stav v roce 2015 (na základě LPIS a rozložení pozemků 
z roku 2015) a pro současnost (na základě LPIS v roce 2022). Výchozími podklady byly digitální model 
4. generace (DMR 4G), registr půdních bloků LPIS (2015, 2022) a bonitované půdně-ekologické 
jednotky (BPEJ). 
Erozní ohrožení v drahách soustředěného odtoku (DSO) bylo vyhodnoceno na základě akumulace 
odtoku a erozních projevů na leteckých snímcích. Byly identifikovány erozně ohrožené DSO různé míry 
ohrožení, od výrazných po nevýrazné, zakresleny byly ty významnější. 
 
Severovýchodní výrazně zvlněná část obce je pokrytá černozeměmi a rendzinami na flyši a těžkých 
substrátech. 
Na základě LPIS i výpočtů lze říci, že rozsahem i hodnotami smyvu výrazné erozní ohrožení s výskytem 
silně erozně ohrožených ploch se vyskytuje na několika lokalitách: První se nachází v jihozápadním cípu 
v lokalitách Nad Novými a Zápotočí v povodí Svodnice, na DPB 3701/1 a 3701/3, kde se nacházejí 
v horní části neohrožené, ale s narůstající délkou svahu mírně až silně erozně ohrožené bloky orné 
půdy se 400m nepřerušenými svahy na sklonech 8-15 %. V lokalitě se vyskytují minimálně dvě 
nestabilizované DSO s opakovanými erozními projevy viditelnými na leteckých snímcích, odtok probíhá 
do místní vodoteče Problém kombinace dlouhého svahu a nestabilizovaná DSO). Jak bylo uvedeno 
výše, celá lokalita je v KN evidovaná jako TTP. Druhou lokalitou jsou Molvy, severně přes silnici, ještě 
v roce 2015 se nacházely v nižších částech svahu (délka svahu 350 m, sklony 17-20! %) vinice, aktuálně 
je tam evidovaných pět silně erozně ohrožených bloků orné půdy s odtokem k silnici a dále do toku 
(problém delší velmi svažitý pozemek s ornou půdou). Třetí lokalitou jsou Zadní a Horní Jasenová 
v severozápadní části správního území, jedná se o dva rozsáhlé bloky orné půdy 45 a 60 ha s odtokem 
východním směrem. Nepřerušené svahy jsou dlouhé 500-550 m, sklonů kolem 10 %, středního až 
silného erozního ohrožení. Svahy jsou poměrně ploché, s řadou velmi nevýrazných paralelních 
odtokových drah, které jsou zřetelné jak ve výpočtu, tak opakovaně na leteckých snímcích v podobě 
paralelních vyerodovaných efemerních rýh. Odtok probíhá k polní cestě, resp. do toku (problémem 
jsou dlouhé nepřerušené svahy). Posledními lokalitami jsou Zábřeží a Cerekve v severní části správního 
území. Zde se nacházejí různě erozně ohrožené zvlněné bloky orné půdy DPB 1301/2 a 9402, přičemž 
první jmenovaný je silně erozně ohrožený především v severní části, kde má 150-200 m dlouhé a velmi 
sklonité svahy (15-20 %), zatímco zbytek bloku a vedlejší půdní blok jsou erozně ohroženy na svazích 
četných nevýrazných DSO. Na ostatní orné půdě v území se nacházejí převážně velmi nevýrazné DSO, 
erozní ohrožení zde je nevýznamné, lokálně střední.  
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Erozní ohrožení na drobné držbě (zahrady, záhumenky) nebylo kalkulováno, vzhledem k charakteru 
pokryvu lze usuzovat na minimální hodnoty i v případě, kdy se pozemky nacházejí na svazích. 
 
Na leteckých ortofotech jsou zřetelné opakované projevy soustředěného odtoku (vytváření tzv. 
efemerních rýh) ve všech lokalitách s výskytem DSO, i těch nevýrazných, část v minulosti ohrožených 
lokalit je v současnosti plošně zatravněna.  
Změny v erozním ohrožení v roce 2015 a v současnosti jsou výrazné, souvisejí se změnami kultur. 
Zatímco v lokalitě Molvy se erozní situace výrazně zhoršila přesunutím orné půdy na svažitější část 
pozemku, v lokalitě V hruškách se díky zatravnění erozní ohrožení eliminovalo a podobně je tomu za 
rozvodnou ve Žlebu, kde byla orná půda nahrazena ovocným sadem a vinicí se stabilizovaným 
meziřadím. 
 
V obci se nacházejí dvě rozsáhlejší v LPIS evidované lokality trvalých kultur potenciálně erozně 
ohrožené, neboť leží ve svahu – lokalita Molva a lokalita nad Žlebem za rozvodnou, kde jsou řádky 
ovocných dřevin a vinné révy orientovány po spádnici. Mimo LPIS a ve svahu jsou i menší lokalita nad 
Slavkovským potokem a část záhumenek a zahrad východně nad zástavbou, nicméně ve všech 
lokalitách mají trvalé kultury zatravněné meziřadí a ty ostatní tvoří malá políčka střídající se 
s travnatými pásy a ovocnými sady, tudíž eroze by zde měla být minimální – viz mapka. 
 
Na stránkách monitoringu eroze (me.vumop.cz), kde jsou evidované nahlášené erozní události, se 
nacházejí tři lokalizované záznamy, všechny se týkají výše popisovaných erozně ohrožených lokalit: 
událost 2609 z roku 2021 – rýhová a rýžková eroze na lokalitě Jasenová, DPB 1502; událost 2610 z roku 
2021 – rýhová a rýžková eroze v lokalitě Nad Novými, DPB 3701/1; událost 2611 z roku 2021 – rýhová 
a rýžková eroze na vedlejším bloku 3701/3 v lokalitě Zápotočí. To jen potvrzuje zjištění z erozních 
výpočtů a analýz. 
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Obr. 11 Erozní ohrožení povrchovým odtokem v ploše i v DSO. 

 
Erozní ohrožení větrnou erozí 
Potenciální erozní ohrožení větrnou erozí na základě půdních a klimatických faktorů vyhodnotil 
VÚMOP Praha, přičemž zařadil půdní bloky LPIS do jedné z šesti kategorií ohrožení, od 
neohrožených/nehodnocených, přes půdy náchylné, mírně ohrožené, ohrožené, silně ohrožené až po 
půdy nejohroženější větrnou erozí. Na základě dalších vlastností území, především nepřerušené délky 
bloku ve směru převládajících větrů a účinnosti vegetačních bariér na proudění větru byly provedena 
syntéza vrstev a vygenerována mapa celkového ohrožení větrnou erozí. 
 
Většina půd na blocích orné půdy je dle půdních a klimatických vlastností zařazena do půd silně 
ohrožených větrnou erozí, mírněji jsou ohrožené pouze bloky v severní části území v lokalitě Cerekve.  
Syntetický ukazatel pak bloky orné půdy v jihozápadním cípu a na severu řadí do půdních bloků 
ohrožených, nechráněných, příliš dlouhých, blíže zástavbě se pak nacházejí bloky ohrožené, 
nechráněné, ale v limitu. Ve střední části pod Jasenovou je pak ostrůvek půd bez ohrožení nebo 
chráněných. Východní část území je zatravněna, tedy bez reálného ohrožení, i když se jedná o rozsáhlé 
bloky bez překážek proudění – viz mapka. 
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Obr. 12 Ohrožení větrnou erozí. 

3.5 Lesy 

Lesní plochy zaujímají 83 ha (7 %) správního území obce Boršice u Blatnice (evidence KN). 
Lesy v obci patří do Přírodní lesní oblasti PLO 38 – Bílé Karpaty a Vizovické vrchy, která je 
charakteristická zachováním rozsáhlých lesních celků s původní dřevinnou skladbou s vysokou 
biodiverzitou a ekologickou hodnotou. 
Lesy jsou rozděleny do tří kategorií podle jejich převažujícího poslání (plnění funkcí). V zákoně 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, se v § 6 lesy člení podle převažujících funkcí na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy 
hospodářské. Z uvedených kategorií lesa jsou v území zastoupeny především lesy hospodářské, 
nicméně se na čtyřech lokalitách v území vyskytují i lesy zvláštního určení: lesní komplex Panský háj 
tvoří lesy s příměstskou a rekreační funkcí; část lesa u jižní hranice, patřící už do CHKO Bílé Karpaty, 
tvoří lesy zvláštního určení v I. ochranném pásmu vodního zdroje a v I. zóně CHKO; podél společné 
hranice s Hlukem probíhá pás lesa (alej) zvláštního určení se zvýšenou funkcí půdoochrannou, 
vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou; stejný typ lesa se nachází i v lesním pásu v terénním 
zářezu západně od zástavby, v pramenné části potoka. 
Hrubý přehled o složení lesa může podat Mapa krajinného pokryvu (součást výstupů pracoviště 
fotogrammetrie a DPZ Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů), která vznikla automatizovanou 
identifikací základních kategorií krajinného krytu (landcover) na území ČR z družicových snímků ESA 
Sentinel-2 v roce 2015. Primárním účelem bylo rozlišení listnatých a jehličnatých porostů uvnitř 
kategorie Les. Dále se zde vymezují mladé porosty do 8 metrů výšky (dřeviny není možné spektrálně 
odlišit) a dřevinná vegetace mimo kategorii Les. Z analýzy vyplývá, že z analyzované kategorie typu Les 
(do které byly zařazeny i plochy mimo PUPFL, pouze s charakterem lesa) tvoří 12 % vzrostlé jehličnaté 
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stromy, 64 % vzrostlé listnaté stromy a 19 % stromy mladé, bez rozlišení. Zbytek jsou drobné dřeviny 
mimo kategorii Les (viz mapa). 
 

 
Obr. 13 Kategorie landuse typu Les. 

 

3.6 Ochrana přírody 

3.6.1 Zvláště chráněná území, evropsky významné lokality 

Jedná se o významná území z hlediska ochrany přírody, která se řídí plány péče a souhrny 
doporučených opatření. Pro ZCHÚ (maloplošná i velkoplošná) a EVL v řešeném území je zásadní vhodný 
způsob obhospodařování území. 
Dle dat AOPK do území z jihu zasahuje chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty (viz mapka), včetně I. zóny 
s nejvyšší ochranou. Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Bílé Karpaty má rozsah 
širší, zasahuje až k silnici I/54. Do území zasahuje ještě jižním cípem EVL Babí hora. 
Z maloplošných ZCHÚ se nad Slavkovským potokem nachází přírodní památka Nádavky s loukami a 
bývalými pastvinami s teplomilnou flórou a faunou. 
 

3.6.2 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů s národním významem, biotopy vybraných zvláště 

chráněných druhů velkých savců, přírodní biotopy 

Uvedené jevy/hodnoty jsou podstatné pro udržení populací druhů v naší krajině. Ačkoli nejsou přímo 
ukotvené v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, týkají se zajištění § 5 
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odst. 1 (Obecná ochrana rostlin a živočichů) nebo § 49 a § 50 (Základní podmínky ochrany zvláště 
chráněných rostlin a živočichů). 
Dle dat AOPK se v území vyskytují dvě lokality výskytu zvláště chráněných druhů s národním 
významem, v obou případech se jedná o výskyt hrachoru panonského, v lokalitě PP Nádavky a jižně od 
zástavby nad Boršickým potokem, už v CHKO Bílé Karpaty. Jedná se o kriticky ohrožený chráněný druh 
úzce vázaný na biotop, jehož územní identifikace je důležitá pro územní plánování a rozhodování 
v území. 
Pro velké savce byly AOPK ČR vymezeny tzv. biotopy vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců 
pro zajištění rozmnožování a migrace. V řešeném území odpovídá migrační koridor lesní části CHKO 
v jihovýchodním cípu obce a těsně za jejím východním okrajem (Slavkov).   
 

3.6.3 Mokřady a prameniště  

V souvislosti s potřebou zvýšení adaptace krajiny na změny klimatu je podstatná ochrana a podpora 
vodních a mokřadních ekosystémů. Obzvláště zranitelné jsou prameniště a mokřady, nejen z hlediska 
klimatických změn, ale i přímých antropogenních vlivů – zastavění, zemědělská činnost (zornění, 
znečištění). 
AOPK ČR identifikoval mokřady lokálního, regionálního a národního významu. V obci se nachází 
rozsáhlý mokřad regionálního významu „Kolo“ v pramenné části Boršického potoka v CHKO Bílé 
Karpaty (vrty). Mokřad regionálního významu „Boršický potok na Babích horách“ se nachází v nivě 
Boršického potoka, do území zasahuje jižním koncem pod Babí horou. 
 
 
 

 
Obr. 14 Chráněná území, lokality výskytu chráněných živočichů a rostlin, biotopy ZCHD, mokřady, ÚSES. 
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3.7 Komplexní pozemkové úpravy 

Dle zjištění byla v Boršicích u Blatnice jedna jednoduchá pozemková úprava pro obnovu vinice. 
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4 Perspektiva vývoje klimatu 

4.1 Klimatický region 

Klima je průměrná vlastnost území, která je vyjádřena několika charakteristikami, např. průměrná 
teplota, výška srážek za rok atd. Území České republiky je rozděleno do klimatických regionu, které 
zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. 
Klimatické regiony byly vyčleněny výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu. 
Vymezení klimatických regionů bylo provedeno na základě mnoha kritérií, mezi ty rozhodující patří: 
suma průměrných denních teplot rovných nebo vyšších než 10 °C, průměrné roční teploty a průměrné 
teploty ve vegetačním období, dále průměrný úhrn ročních srážek a srážek ve vegetačním období, 
pravděpodobnost výskytu suchých vegetačních období v %, výpočet vláhové jistoty, hranice sucha  
a další faktory jako nadmořská výška, údaje o známých klimatických singularitách a faktor mezoreliéfu. 
Tyto údaje byly zpracovány Českým hydrometeorologickým ústavem z údajů let 1901 - 1950.  
Na základě zevšeobecnění uvedených podkladů bylo pro Českou republiku vymezeno deset 
klimatických regionů (číselný kód 0 - 9). Hodnoty vychází z Přílohy 1 Vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č. 227/2018 Sb. [I1] a určení dle [M9]. 
 
Boršice u Blatnice spadají do šestého klimatického regionu, který zahrnuje Moravskou bránu, 
Ostravskou pánev, část Podbeskydské pahorkatiny a malou část frýdlantského výběžku. Základní 
charakteristiky území jsou uvedeny níže. 
 
Klimatický region:  0 - velmi teplý, suchý (VT) 
Suma teplot nad 10 °C: 2500 - 2700 
Průměrná roční teplota (°C): 7,5 – 8,5 
Průměrný úhrn srážek (mm): 700 - 900 
Pravděpodobnost suchých vegetačních období (%): 0 - 10 
Vláhová jistota ve vegetačním období (): nad 10 
 

4.2 Průměrná roční teplota a srážky 

Průměrná roční teplota se v minulých dvou dekádách zvýšila oproti standardnímu období 1961-1990 
o 0,8 °C, přičemž největší změny byly zaregistrovány v měsících červenec a srpen, nejnižší pak v období 
září až listopad. Průměrné prosincové teploty v časovém úseku 1991–2010 dokonce poklesly o 0,2 až 
0,4 °C. V zimních měsících jsou výkyvy průměrných teplot zřetelnější a v letních měsících naopak nižší. 
Za období posledních padesáti let stoupá průměrná roční teplota na území České republiky přibližně  
o 0,3 °C za dekádu, a to bez zřetelnějších odchylek mezi jednotlivými ročními obdobími. Výjimku 
představuje podzim, neboť je v tomto ročním období nárůst teploty pouze třetinový. V létě se nepatrně 
rychleji otepluje území Moravy a v ostatních měsících (zejména na rozhraní zimy a jara) území Čech.  
V návaznosti na změny teplotního režimu dochází také k postupnému navyšování průměrného počtu 
dní s vysokými teplotami a ke snižování průměrného počtu dní s nízkými teplotami. Průměrný počet 
letních dní během roku na území České republiky se oproti standardnímu období navýšil o 13, 
tropických dní přibylo 6. Zároveň ovšem průměrný počet mrazových dní klesl o 8 a ledové dny ubyly 3. 
Změny maximálních denních teplot, počtů dní s extrémními teplotami a střídání extrémně teplých  
a chladných období jsou obzvlášť v letním období statisticky významná [I2], [M10]. 
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Obr. 15 Změny průměrných ročních teplot vzduchu [°C] v období 1961–1990 a 1991–2010 [I2] 

 

 
Obr. 16 Průměrná roční teplota vzduchu [°C] za období 1991–2020 [M10] 

 

 
Obr. 17 Průměrný roční úhrn srážek [mm] za období 1991–2020 [M10] 
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4.3 Teplotní poměry a tepelné ostrovy 

Teplotní poměry v území byly vypočteny na podkladu dat satelitu Landsat 8. Ten provozuje NASA a 
USGS (Geologická služba Spojených států). Teplota byla vypočtena z hodnot jeho senzoru TIRS, který 
snímá vlnovou délku v rozmezí 10,30 – 11,30 µm (data spektrálního pásma 10). Prostorové rozlišení 
senzoru je 100 m. Aby bylo dosaženo co nejobjektivnějších dat o rozdílech v teplotě povrchů, nebyl 
zpracován jen jeden snímek, ale bylo hodnoceno 98 vhodných (bezoblačných) snímků z období teplé 
části roku (duben-září) v letech 2017-2021, denní doba pořízení snímků je dána pravidelností přeletu 
družice Landsat 8 a odpovídá době před polednem. 
„Tepelný ostrov“ je oblast zvýšené teploty vzduchu v přízemní a mezní vrstvě atmosféry nad 
urbanizovaným územím ve srovnání s okolní krajinou. Teplotní rozdíl (intenzita tepelného ostrova) je 
způsobený zejména lidskou aktivitou, podílem zastavěných ploch, použitými materiály krytin a 
povrchů, způsobem zateplení budov, a jeho účinky jsou nejvýraznější v noci, kdy dochází k postupnému 
uvolňování naakumulovaného tepla. 
 
Z termálních snímků je patrný rozdíl v tepelném vyzařování různých typů povrchů na území obce. 
Snímky potvrzují i tepelný ostrov nad zástavbou, tj. vyšší teplotu povrchů nad zastavěnými plochami. 
 
Největším zdrojem tepla v obci je zemědělský areál Dolňácko a.s. na severním okraji zástavby, tepelný 
ostrov nad ním je velmi zřetelný a je o 3°C vyšší než teplota okolí. Zvýšené teploty jsou zřetelné i 
v lokalitách zvýšené koncentrace zástavby a nad průmyslovými areály, zatímco zahrady mezi domy 
teplotu mírně snižují. 
Mimo zástavbu záleží na kultuře, plodině, způsobu hospodaření a expozici, obecně jsou prohřátější 
jižní svahy a exponované lokality, vyšší teploty než okolí vykazují pastviny v lokalitách Dílné a Buchtiny, 
a rozsáhlé plochy Dolní Jasenové. Teplotní anomálie v lokalitě Molvy je pravděpodobně způsobena 
změnou kultury z orné půdy na vinici mezi roky 2017 a 2021, s dočasně nechráněným meziřadím, 
v současné době budou teplotní poměry odpovídat ostatním vinicím jižních svahů se zatravněným 
meziřadím. 
Nejchladnějšími lokalitami jsou lesní porosty, sady, vodní plochy a údolí toků, pásy dřevin a jejich 
bezprostřední okolí a porosty dobře kryté polohy (viz mapky). 
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Obr. 18 Teplota zemského povrchu – medián teplot povrchů v období 2017–2021 (duben – září). 
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Obr. 19 Tepelný ostrov urbanizovaného území a hlavní zdroje tepla a ochlazování. 

4.4 Stav podzemních vod 

Stav podzemních vod je důležitý parametr, který souvisí nejen s dodávkami pitné vody, ale je také 
indikátorem jiných projevů sucha. Stav podzemních vod se mění pozvolně a ani po deštích se nemusí 
výrazně zlepšit nebo zlepšit dlouhodobě. Informace o území České republiky lze nalézt na stránkách 
ČHMÚ. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 26. týdnu na území ČR celkově silně 
podnormální. V povodí Orlice, Labe od Doubravy po Jizeru, horní Sázavy, Stěnavy a dolní Moravy byla 
hladina mimořádně podnormální. Na ostatním území ČR byla hladina mírně podnormální. Na níže 
uvedené mapce jsou uvedeny stavy podzemních vod k datu 4.7.2022, kde lze vidět v řešené lokalitě 
mimořádně podnormální stavby podzemních vod. Vydatnost pramenů na území ČR byla v 26. týdnu 
celkově silně podnormální. Mírně podnormální vydatnost byla v povodí Orlice, dolní Ohře, na většině 
severní Moravy a v povodí dolní Moravy. V ostatních povodí ČR byla vydatnost silně podnormální. 
Stav hladiny v mělkých vrtech a vydatnost pramenů jsou hodnoceny pomocí indexu SGI. Stav sucha je 
charakterizován třemi kategoriemi závažnosti odvozenými za referenční období 1991–2020, kdy jako: 

- mírné sucho je označen stav mírně podnormální s pravděpodobností překročení 75–85 %,  
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- silné sucho stav silně podnormální s pravděpodobností překročení 85–95 %, 
- mimořádné sucho je označen mimořádně podnormální stav odpovídající nejnižším 5 % 

pozorování.  
Analogicky jsou hodnoceny nadnormální stavy. Hodnocení je prováděno jak pro jednotlivé objekty, tak 
souhrnně pro definované skupiny povodí III. řádu. [M11] 

 

 
Obr. 20 Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech, stav 11.7.2022 [M11] 

 

4.5 Stav povrchových vod 

Stav povrchových vod je důležitý parametr, který souvisí nejen s dešti, ale také stavem podzemních 
vod a obecně nasycení půdy. Je viditelným indikátorem projevů sucha na tocích, ve kterých obvykle 
celoročně teče voda. Pokud v tocích již na začátku léta voda neteče, znamená to problém se suchem. 
Na větších vodních tocích je prováděno pravidelné automatizované měření průtoků, a tak můžeme pro 
celou Českou republiku určit, jaký je stav ve vodních tocích vzhledem k normálu. Pro demonstraci sucha 
byla vybrána mapa ukazující procentuální podíl průměrného denního průtoku naměřeného  
v posledních 24 hodinách k dlouhodobému průměrnému průtoku v daném kalendářním měsíci 
v referenčním období 1981 až 2010 (normálu), tj. podíl „aktuálního“ průtoku k normálu. Informace  
o území České republiky lze nalézt na stránkách ČHMÚ. Informace k datu 4.7.2022 jsou následující. 
Hladiny vodních toků vlivem četných srážek v průběhu týdne kolísaly, případně byly setrvalé.  
V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí  
od 25 do 150 % průměru, ojediněle u menších toků zasažených srážkami byly průtoky i větší. Z hlediska 
hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu v povodí Vltavy a Labe zhoršila, v povodí 
Odry a Moravy po Dyji naopak mírně zlepšila. Na níže uvedené mapce jsou uvedeny % průtoky 
povrchových vod k datu 4.7.2022, kde lze vidět v řešené lokalitě na řece Moravě ve Strážnici stav  
30 %, Olšavě v Uherském Brodě 14 % a Veličce ve Strážnici 7 % „normálního stavu v červenci“. 
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Obr. 21 Vodnost na tocích - poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, stav 11.7.2022 [M11] 

4.6 Modelová perspektiva vývoje klimatu do roku 2030 

Trend predikovaných změn klimatu na území České republiky probíhá v návaznosti na očekávané 
změny klimatického systému v Evropě. Dvě nejdůležitější klimatologické charakteristiky, které změnám 
klimatu Země podléhají nejzřetelněji, a o kterých máme také největší množství informací, tedy teplota 
a srážky, mohou být považovány za základní indikátory klimatické změny. Pro odhad následujícího 
vývoje klimatu na území České republiky je možno použít výstupy regionálního klimatického modelu 
ALADIN-CLIMATE/CZ provozovaným ČHMÚ. Model provádí výpočet klimatologických charakteristik 
pro vymezené lokality, v tomto případě pro střední Evropu v uspokojivé kvalitě při rozlišení 10–25 km 
pro klimatické scénáře pro Českou republiku s předpokládaným vývojem klimatu k dekádám 2030, 
2050 a 2100. Predikce srážkového režimu má v porovnání s předpovědí teplotního režimu vyšší míru 
nejistoty [I2]. 
 
Výsledky simulací regionálního klimatického modelu ALADIN-CLIMATE/CZ signalizují, že průměrné 
teploty by se do konce třetí dekády 21. měly v porovnání s obdobím 1961 až 1990 zvýšit o 1,1 °C. Trend 
predikovaného zvýšení průměrných ročních teplot o 0,24 °C za 10 let odpovídá globálním hodnotám  
i hodnotám uváděným pro Evropu. Trend výraznějšího zvyšování maximálních teplot je predikován  
v zimě a v létě, naopak zvyšování minimálních teplot je očekáváno především v létě, částečně ovšem  
i na podzim a v zimě. Celkové zvýšení teplot bude citelné především v urbanizovaných lokalitách, kde 
se změna mikroklimatu projeví fenoménem „tepelného ostrova města“ a městské aglomerace budou 
vykazovat znatelně vyšší teploty než jejich okolí. Bude docházet k vysychání povrchových  
i podpovrchových vod a posílí se neschopnost vsaku velkých objemů bleskových srážek a rychlého 
povrchového i podpovrchového odtoku přeschlými půdami [I2]. 
 
Vývoj teplotních poměrů na území ČR lze pozorovat i na vývoji specifických klimatologických indexů. 
Počet tropických dní, které indikují teplotní extremitu letní sezony, v posledních 30 letech (období  
1991 - 2020) zřetelně stoupá a současně se i zvyšuje variabilita jejich roční četnosti. Zatímco v letech 
1961 - 1990 bylo pozorováno v průměru jen 5,0 tropických dní za rok, v období 1991 - 2020 se jednalo 
o 10,6 tropických dní za rok. Od závěru 20. století do současnosti se tak roční počet tropických dní v ČR 
více než zdvojnásobil. V posledním desetiletém období 2011 - 2020 bylo zaznamenáno v průměru na 
celém území ČR 12,4 tropických dní za rok, vůbec nejvíce v roce 2015, kdy plošný průměr počtu 
tropických dní činil 25,7. Tento výskyt tropických dní se již blíží hodnotám, které byly původně 
klimatickými projekcemi modelovány až pro konec tohoto století podle pesimistického emisního 
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scénáře RCP8.5. K nejvýraznějšímu růstu počtu tropických dní docházelo hlavně v nížinných lokalitách 
a dále ve velkých městech (Obr. 2). Jedná se o regiony, kde lze očekávat nejvyšší dopad růstu extremity 
letních teplot na národní hospodářství a na lidské zdraví [I3]. Dle obrázku níže lze vidět pro řešenou 
lokalitu nárůst počtu tropických dnů až o 10 dnů. 
 

 
Obr. 22 Rozdíl průměr. ročního počtu tropických dní v letech 1991-2020 a v normálovém období 1961-1990 [I3] 

 
Průměrná roční teplota vzduchu na území ČR bude podle modelu ALADIN‐Climate/CZ pro scénář A1B 

v blízkém budoucím období 2021 - 2050 o 1,4 °C vyšší a ve vzdálenějším budoucím období 2071 - 2100 
dokonce o 3,3 °C vyšší než v referenčním období 1961 - 1990. Ve vzdálenější budoucnosti je výraznější 
nárůst teploty modelem očekáván v jarní a letní sezoně [I3]. Dle obrázku níže lze vidět pro řešenou 
lokalitu nárůst průměrných ročních teplot ze současných 8°C na 9°C do roku 2050 a na 11°C do roku 
2100. 
 

 
Obr. 23 Průměrná roční teplota vzduchu v ČR (°C) v obdobích 2021-2050 (vlevo) a 2071-2100 (vpravo) [I3] 

 
Dle modelu ALADIN-Climate/CZ není očekáván v budoucím vývoji ročního úhrnu srážek statisticky 
významný trend, lze však očekávat změny charakteru srážek. V obou obdobích 2021 - 2050  
a 2071 - 2100 je simulován pokles průměrných srážkových úhrnů na území ČR v zimě, a naopak nárůst 
na podzim oproti referenčnímu období 1961 - 1990. V létě je pro období vzdálenější budoucnosti  
2071 - 2100 modelem simulován výraznější pokles průměrného srážkového úhrnu oproti referenčnímu 
období. V územním rozložení srážek v období 2021 - 2050 a 2071 - 2100 ve srovnání s normálovými 
třicetiletými obdobími model neočekává výraznější změny. Nadále zůstanou srážkově nejbohatší 
horské oblasti, v období vzdálenější budoucnosti 1971 - 2100 jsou očekávány poněkud nižší srážkové 
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úhrny na jižní Moravě a níže položených oblastech Čech ve srovnání s obdobím 1981 - 2010 [I3]. Dle 
obrázku níže lze vidět pro řešenou lokalitu pokles z 700-800 mm v současnosti na 600-700 mm v roce 
2100. 
 

 
Obr. 24 Roční úhrn srážek v ČR (mm) v obdobích 2021 - 2050 (vlevo) a 2071 - 2100 (vpravo) [I3]  

 

4.7 Obce ohrožené suchem 

Česká republika má seznam obcí, které jsou ohrožené suchem. V těchto obcích stát aktivně podporuje 
vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů k využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na 
zahradě např. pomocí dotačního programu Dešťovka, která slouží na nákup nádrží na dešťovou vodu. 
Na stránkách Státního fondu životního prostředí je ke stažení Seznam prověřených obcí. Je průběžně 
aktualizován a slouží jako vodítko pro určení, zda obec spadá do suché oblasti. Pokud není obec 
v seznamu uvedena, je ještě možné ověřit na obecním úřadě, zda není obec ohrožena s akutním 
nedostatkem vody. Tuto skutečnost pak lze k žádosti o dotaci doložit např. potvrzením od starosty 
nebo odkazem na jiné zveřejněné závazné dokumenty. Za akutní nedostatek vody lze považovat situaci, 
pokud bylo v obci nutné od roku 2014: 

- alespoň 1x zajistit náhradní zásobování pitnou vodou z důvodu nedostatku vody ve zdroji: 
o přistavením mobilního zdroje, 
o nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní vodovod, 

- omezit místní vyhláškou používání pitné vody z místního vodovodu alespoň: 
o ve 2 letech, 
o nebo na dobu 3 měsíců v jednom roce [I1]. 

 
Obec Boršice u Blatnice v Seznamu prověřených obcí není uvedena. 
  

https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=465
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5 Dotazníkové šetření veřejnosti 
Pro sestavení návrhové části koncepcí provedl dodavatel individuální rozhovory s politickou 
reprezentací úřadu obcí a měst (v rozsahu starosta, místostarosta), s vybranými zastupiteli obcí a měst 
(minimálně 4 zastupitelé) a také dotazníkové šetření veřejnosti. Výsledkem těchto interview je definice 
dílčích cílů nebo alternativ cílů, které požadují jednotlivé skupiny. Dotazníkové šetření veřejnosti 
proběhlo formou otázkových formulářů, které byly k dispozici jak v tištěné podobě na dotčených 
obecních/městském úřadech, tak v elektronické formě umístěné na webových stránkách obce/města.  
O možnosti účastnit se dotazníkového šetření byli obyvatelé informováni prostřednictvím obecního 
rozhlasu, místního zpravodaje, webových stránek obce a facebookové stránky obce. Do 4. července 
mohli zastupitelé a veřejnost vyjadřovat své názory na zpracovávané téma. Výsledky jsou shrnuty 
v následujících grafech a tabulkách. Pro zajímavost jsou uvedeny i požadavky ostatních obcí 
zpracovávaných v rámci tohoto projektu, do kterého byly zapojeny: Ostrožská Nová Ves, Hluk, Blatnice 
pod Svatým Antonínkem a Boršice u Blatnice. 
 
Původním záměrem bylo získat různý pohled na situaci od zastupitelů a od veřejnosti. Byly proto 
dodány dvě série otázek s tím, že otázky pro jednotlivé skupiny se mírně lišily. Vzhledem k tomu, že 
zastupitelé vyjádřili svůj názor při osobním projednání, již nebylo získáno velké množství odpovědí  
a převažující část dotazníků tak připadá na veřejnost. Proto je vyhodnocení odpovědí v následující 
kapitole zpracováno dohromady pro zastupitele a veřejnost. 

5.1 Výsledky 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo:  
Obec / počet odpovědí Papírová forma Elektronická forma Celkem občanů 

Blatnice p. Sv. Antonínkem 2 2 4 

Boršice u Blatnice 3 0 3 

Hluk 0 17 17 

Ostrožská Nová Ves 1 3 4 

Celkem 6 22 28 

Pozn.: Rozložení mezi papírovou a elektronickou formou je dáno zejména způsoby informování občanů 
o možnosti vyplnit dotazník – rozhlas, zpravodaj, webové stránky obce, Facebook obce.  

 
Obr. 25 Počet občanů a zastupitelů, kteří se v dané obci zúčastnili dotazníkového průzkumu 
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Otázka č.1 - společná pro zastupitele i veřejnost 
Problematika vody a sucha úzce souvisí s klimatickou změnou. Jak závažný problém podle vás 
klimatická změna v současnosti pro vaši obec představuje? 
 
Možné odpovědi na otázku č.1: 

- Není to vůbec závažný problém, není třeba se jím zabývat. 
- Je to drobný problém a mělo by se jím výhledově začít zabývat. 
- Je to problém a mělo by se jím brzy zabývat. 
- Je to velmi závažný problém a mělo by se jím bezodkladně zabývat. 

 
Výsledky odpovědí na otázku č. 1:  

Obec / odpověď Není problém Drobný problém Střední problém Závažný problém 

Blatnice p. Sv. Antonínkem 0 0 0 4 

Boršice u Blatnice 1 0 0 2 

Hluk 0 0 4 13 

Ostrožská Nová Ves 0 0 2 2 

Celkem 1 0 6 21 

 
Obr. 26 Zastoupení odpovědí na téma vnímání problematiky klimatické změny (všechny obce) 

 
 
Otázka č.2 - společná pro zastupitele i veřejnost 
V čem spatřujete Vy nejvýznamnější dopady klimatické změny na území obce (v minulosti, posledních 
5 let a v současnosti). Je možné zvolit více odpovědí. 
 
Možné odpovědi na otázku č.2: 

- nárůst počtu tropických dnů, 
- vlny veder, 
- přívalové deště, 
- nárazový vítr (tornáda), 
- průběh zimy - holomrazy, 
- výška sněhové pokrývky. 

 
Pozn.: Mezi odpověďmi mělo být i sucho, ovšem při zpracování dotazníků pro veřejnost vypadlo. 

V  otázce č.4 je již téma sucha obsaženo. 
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Obr. 27 Zastoupení odpovědí na téma nejvýznamnějších dopadů klimatické změny (všechny obce) 

 
Výsledky odpovědí na otázku č. 2:  
Obec / odpověď Trop. dny Vedra Přívalové s. Vítr Holomrazy Sníh 

Blatnice p. Sv. Antonínkem 3 3 2 0 0 0 

Boršice u Blatnice 1 1 1 0 2 2 

Hluk 13 14 11 6 10 7 

Ostrožská Nová Ves 3 4 2 0 2 2 

Celkem 20 22 16 6 14 11 

 
Otázka č.3 - pouze pro zastupitele 
Souhlasíte s tvrzením, že v nejbližších 10 letech se vaší obce a jejího okolí dotknou projevy změny 
klimatu? Které problémy, podle Vás, nejvíce ovlivňují či budou ovlivňovat a snižovat kvalitu života 
v obci?  
 
Odpovědi pro Boršice u Blatnice 
Bez odpovědí. 
 
 
Otázka č.4 - společná pro zastupitele i veřejnost 
Které problémy a rizika, spojené s dopady změny klimatu, považujete za nejzávažnější? Hodnota 1 je 
nejméně závažná, hodnota 5 nejzávažnější. 
 
Možné odpovědi na otázku č.4 včetně uvedení závažnosti problému: málo / středně / velmi závažný: 

- přívalové srážky 
- povodně 
- kroupy 
- silný vítr 
- holomrazy 
- vlny veder 
- sucho (dlouhodobé sucho, sucho v potocích, řekách, studnách) 
- sesuvy půdy 
- požáry 
- vlivy na zdraví obyvatel 
- degradace půdy 
- snižování a ohrožení biodiverzity 
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Obr. 28 Zastoupení odpovědí na téma závažnosti dopadů klimatické změny (všechny obce) 

 

Výsledky odpovědí na otázku č. 4 (řádek u názvu obce je součet málo+středně+velmi závažné):  
Obec / odpověď Příval. 

srážky 
Po-

vodně 
Kroupy Silný 

vítr 
Holo-
mrazy 

Vlny 
veder 

Sucho Sesuvy 
půdy 

Požáry Zdraví 
obyv. 

Degrad. 
půdy 

Bio-
diverzita 

Blatnice p. Sv. Ant. 3 2 2 2 2 3 4 2 3 4 2 2 

        Málo závažné 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

        Středně závažné 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 

        Velmi závažné 1 1 0 0 0 3 4 0 2 4 2 1 

Boršice u Blatnice 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 1 0 

        Málo závažné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

        Středně závažné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

        Velmi závažné 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 1 0 

Hluk 16 13 15 16 15 15 17 13 13 15 16 17 

        Málo závažné 4 4 5 3 1 1 0 3 1 0 0 0 

        Středně závažné 8 4 7 8 9 3 1 8 8 5 2 4 

        Velmi závažné 4 5 3 5 5 11 16 2 4 10 14 13 

Ostrožská Nová Ves 2 2 2 2 2 3 4 1 1 1 4 3 

        Málo závažné 1 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 

        Středně závažné 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 

        Velmi závažné 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 2 3 

Celkem 21 17 19 20 20 21 28 16 19 20 23 22 

        Málo závažné 5 7 8 6 1 1 0 4 2 1 0 0 

        Středně závažné 10 4 8 9 13 4 1 10 9 5 4 5 

        Velmi závažné 6 6 3 5 6 16 27 2 8 14 19 17 

 
 
Otázka č.5 - společná pro zastupitele i veřejnost 
K předchozí otázce, "které problémy a rizika spojené s dopady změny klimatu ve vaší obci považujete 
za nejzávažnější" můžete uvést i konkrétní místo v obci, lokalitu, která je ohrožena. 
 
Odpovědi pro Boršice u Blatnice 
Bez odpovědí. 
 
 
Otázka č.6 - společná pro zastupitele i veřejnost s mírně rozdílným zněním 
Zastupitelé: Co by se, podle Vás, mělo dělat pro snižování dopadů změny klimatu, případně víte o 
adaptaci, kterou byste uvítal/a a podpořil/a? Možno uvést konkrétní místo v obci nebo z vlastní 
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zkušenosti Vás napadnou příklady dobré praxe z okolních obcí, jiných míst v ČR i v zahraničí (např. lepší 
hospodaření se srážkovou vodou, doplnění vodních prvků (pítek, mlžítek), více zeleně a lepší péče o 
rostliny, přístup k řece nebo vodní ploše, tvorba malého mokřadu či tůňky na pozemcích obce, výsadba 
a péče o zeleň, lepší připravenost na krizové situace (povodně, vichr) apod.)? 
Veřejnost: Co podle Vás v obci chybí a mohlo by přispět k ochraně klimatu nebo adaptaci na klimatickou 
změnu? Možno uvést konkrétní místo v obci nebo z vlastní zkušenosti Vás napadnou příklady dobré 
praxe z okolních obcí, jiných míst v ČR i v zahraničí (např. lepší hospodaření se srážkovou vodou, 
doplnění vodních prvků (pítek, mlžítek), více zeleně a lepší péče o rostliny, přístup k řece nebo vodní 
ploše, tvorba malého mokřadu či tůňky na pozemcích obce, výsadba a péče o zeleň, lepší připravenost 
na krizové situace (povodně, vichr) apod.)? 
 
Odpovědi pro Boršice u Blatnice 
- Tvorba malého mokřadu či tůňky na pozemcích obce. 
- Tvorba malého mokřadu či tůňky na pozemcích obce, výsadba a péče o zeleň. 
- Lepší hospodaření se srážkovou vodou, tvorba malého mokřadu či tůňky na pozemcích obce, 

výsadba a péče o zeleň 
 
 
Otázka č.7 - pouze pro veřejnost 
Jak vy osobně pociťujete dlouhodobý deficit vody a tím způsobené sucho (např. snížená hladina vody 
ve studních; vyšší spotřeba vody na zavlažování zahrádek, bazénů; nedostatek zastíněných míst a 
zelených ploch v obci, velké betonové plochy; sucho na zahrádce; nedostatek vody ve vodních tocích; 
snaha o využití srážkové vody na pozemcích atd.); obecný popis toho co vás napadne)? 
 
Odpovědi pro Boršice u Blatnice 
- Snížená hladina ve studních, velké betonové plochy, sucho na zahrádce. 
- Vyšší spotřeba vody na zavlažování zahrádek, bazénů; sucho na zahrádce; nedostatek vody ve 

vodních tocích; snaha o využití srážkové vody na pozemcích. 
- Vyšší spotřeba vody na zavlažování zahrádek, bazénů; sucho na zahrádce; nedostatek vody ve 

vodních tocích. 
 

 
Shrnutí 
V Boršicích u Blatnice byly vyplněny 3 dotazníky. Pro většinu dotazovaných představuje klimatická 
změna v souvislosti s problematikou vody a sucha závažný problém. Občané mají zejména obavu ze 
sucha, požárů, holomrazů, malé výšky sněhové pokrývky a degradace půdy.  
Hlavními problémy obce jsou dle dotazovaných: 

- snížená hladina vody ve studních, 
- velké betonové plochy, 
- sucho na zahrádce, 
- vyšší spotřeba vody na zavlažování zahrádek a bazénů, 
- nedostatek vody ve vodních tocích. 

Potřebami obce jsou dle dotazovaných: 
- tvorba mokřadů nebo tůní, 
- výsadba a péče o zeleň, 
- lepší hospodaření se srážkovou vodou na pozemcích. 
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6 Strategické koncepce 

6.1 EVROPA  

6.1.1 Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu 

V únoru roku 2021 přijala Evropská komise novou strategii „Forging a climate-resilient Europe – the 
new EU Strategy on Adaptation to Climate Change“, která navazuje na Strategii EU pro přizpůsobení 
se změně klimatu z roku 2013. Z tohoto základního materiálu budou vycházet národní strategie 
jednotlivých členských států. Jádrem této nové, ambicióznější strategie je posun k vypracovávání 
konkrétních řešení a jejich realizaci.  
Evropská komise stanovila mimo jiné tyto úkoly:  
1) pomoci zaplnit mezery ve znalostech ohledně dopadů změny klimatu a odolnosti vůči této 
změně, a to i pokud jde o oceány, prostřednictvím programů Horizont Evropa, Digitální Evropa a 
Copernicus a sítě EMODnet  
2) zlepšit současný stav v oblasti modelování přizpůsobení se změně klimatu, hodnocení rizik a 
nástrojů řízení směrem k „modelování na úrovni aktiv“ 
3) založit evropské středisko pro sledování klimatu a zdraví v rámci platformy Climate-ADAPT 
4) stimulovat regionální a přeshraniční spolupráci a zdokonalovat pokyny pro vnitrostátní 
strategie pro přizpůsobení ve spolupráci s členskými státy 
5) aktualizovat monitorování, vykazování a hodnocení přizpůsobování pomocí 
harmonizovaného rámce norem a ukazatelů 
6) navrhnout přírodě blízká řešení pro pohlcování uhlíku, včetně účetnictví a certifikace, v rámci 
připravovaných iniciativ v oblasti nízkouhlíkového zemědělství 
7) začlenit přizpůsobení do aktualizovaných pokynů týkajících se sítě Natura 2000 a změny 
klimatu, do pokynů týkajících se zalesňování a opětovného zalesňování šetrného k biologické 
rozmanitosti a do připravované strategie v oblasti lesnictví 
8) pomoci snížit spotřebu vody zvýšením požadavků na úsporu vody u výrobků, podporou 
vodohospodárnosti a úspor vody a podporou širšího využívání plánů řízení sucha a udržitelného 
hospodaření s půdou a využívání půdy 
9) pomoci zaručit stabilní a bezpečné zásobování pitnou vodou na základě podpory začlenění 
rizik souvisejících se změnou klimatu do analýz rizik vodního hospodářství.  
 

6.1.2 Pařížská dohoda k rámcové úmluvě OSN o změně klimatu   

Pařížská dohoda byla přijata smluvními stranami Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v roce 2015. 
Dohoda provádí ustanovení Úmluvy a po roce 2020 má nahradit dosud platný Kjótský protokol. 
Je zde formulován dlouhodobý cíl ochrany klimatu, kterým je přispět k udržení nárůstu průměrné 
globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a usilovat 
o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C. Pařížská dohoda přináší významnou změnu, pokud 
jde o závazky snižování emisí skleníkových plynů. V rámci Pařížské dohody se Česká republika v roce 
2017 přihlásila (s ostatními členskými státy EU) společně snížit do roku 2030 emise skleníkových 
plynů o nejméně 40 % ve srovnání s rokem 1990.  
 

6.1.3 Sendajský rámec pro omezování důsledků katastrof 2015–2030  

Dokument vychází z 1. světové konference o omezování přírodních katastrof v roce 1994 v japonské 
Jokohamě, kde byla přijata „Jokohamská strategie pro bezpečnější svět“, která zahrnovala základní 
principy pro snížení rizika katastrof, zmírňování jejich následků a adaptaci a Akční plán na následující, 
desetileté období. V roce 2005 se konala 2. světová konference o snižování rizika katastrof v 
japonském Kobe. Jednání a diskuze v rámci konference vyústily v přijetí dokumentů, jejichž úkolem je 
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posílit schopnosti zemí v oblasti identifikace rizika a investování do připravenosti na katastrofy. Cílem 
3. světové konference o snižování rizika katastrof japonském Sendai, která se konala v roce 2015, 
bylo vyhodnotit zkušenosti z uplatňování Akčního rámce z Hyogo (Kobe) pro období 2005–2015 a 
formulovat základní dokumenty na další, patnáctileté období.  
 

6.2 ČESKÁ REPUBLIKA 

6.2.1 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 

Hlavním dokumentem České republiky řešící adaptaci na změny klimatu je Strategie přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách ČR (také zvaná Adaptační strategie ČR), přijatá vládou ČR v roce 2015.  
Cílem Adaptační strategie ČR je zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se této změně, 
zachovat dobré životní podmínky a uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští 
generace. Je připravena na roky 2015-2020 s výhledem do roku 2030. Adaptační strategie ČR 
předkládá adaptační opatření pro jednotlivé hospodářské oblasti.  
 

6.2.2 Národní akční plán adaptace na změnu klimatu 

V roce 2017 byl vládou ČR schválen Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (dále NAP), který 
má zajistit realizaci výše uvedené Adaptační strategie ČR.  
Hlavním cílem NAP je zvýšit připravenost ČR na změnu klimatu: zmírnit dopady změny klimatu 
přizpůsobením se této změně v co největší míře, zachovat dobré životní podmínky a uchovat a 
případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace.  
Akční plán je strukturován podle projevů změny klimatu, a to z důvodu významných mezisektorových 
přesahů jednotlivých projevů změny klimatu a potřeby meziresortní spolupráce při předcházení či 
řešení jejích negativních dopadů, kterými jsou hlavně: dlouhodobé sucho, povodně a přívalové 
povodně, zvyšování teplot, extrémní meteorologické jevy, vydatné srážky, extrémně vysoké teploty 
(vlny veder), extrémní vítr, přírodní požáry. 
Akční plán obsahuje 33 specifických cílů a 2 průřezové cíle věnované vzdělávání, výchově a osvětě a 
směrování vědy, výzkumu a inovací, přičemž jsou jednotlivé cíle naplňovány 51 prioritními 
opatřeními, celkem se 161 úkoly.  
 

6.2.3 Politika ochrany klimatu v ČR 

Politika ochrany klimatu v České republice definuje hlavní cíle a opatření v oblasti ochrany klimatu na 
národní úrovni tak, aby zajišťovala splnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v návaznosti na 
povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský 
protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy Evropské unie).  
Tato dlouhodobá strategie v oblasti ochrany klimatu do roku 2030, s výhledem do roku 2050, by tak 
měla přispět k dlouhodobému přechodu na udržitelné nízkouhlíkové hospodářství ČR.  
Hlavním cílem Politiky je stanovit vhodný mix nákladově efektivních opatření a nástrojů v klíčových 
sektorech, které povedou k dosažení cílů ČR v oblasti snižování emisí skleníkových plynů následovně: 

 snížit emise ČR do roku 2020 alespoň o 32 Mt CO2ekv. v porovnání s rokem 2005, 
 snížit emise ČR do roku 2030 alespoň o 44 Mt CO2ekv. v porovnání s rokem 2005. 

Dlouhodobé indikativní cíle Politiky ochrany klimatu v ČR: 
 směřovat k indikativní úrovni 70 Mt CO2ekv. vypouštěných emisí v roce 2040, 
 směřovat k indikativní úrovni 39 Mt CO2ekv. vypouštěných emisí v roce 2050. 
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6.2.4 Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu  

Příprava Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu (Národní klimaticko-energetický plán) 
vyplývá z povinností nařízení EU o správě energetické a opatření v oblasti klimatu z roku 2018. Tento 
dokument v roce 2020 schválila vláda ČR a pověřila Ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálním 
předáním dokumentu Evropské komisi. 
Dokument obsahuje cíle a hlavní politiky ve všech pěti dimenzích tzv. energetické unie. Členské státy 
EU mají mimo jiné povinnost informovat Evropskou komisi o vnitrostátním příspěvku ke schváleným 
evropským cílům v oblasti emisní skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie, energetické 
účinnosti apod.  
 

6.2.5 Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými 

opatřeními v České republice 

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v 
České republice, z roku 2015, se zabývá analýzou současného stavu krajiny v ČR ve vztahu k 
problematice ohrožení povodněmi a vodní erozí, s následným návrhem souborů vhodných přírodě 
blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí. 
Strategie se mimo jiné zabývá vytvořením návrhů přírodě blízkých protipovodňových a protierozních 
opatření jako podkladu pro plánování v oblasti vod, územní plánování, projekty pozemkových úprav, 
oblastní plány rozvoje lesa a další plánovací agendy, zlepšení stávajících systémů protipovodňové 
ochrany území a jejich doplnění o prvky lokální ochrany a efektivní opatření protierozní ochrany půdy 
v ploše povodí. Realizace strategie a návrhů opatření navazuje na řadu vládních usnesení a úkolů dle 
evropské a národní legislativy.  
 

6.2.6 Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky 

Koncepce z roku 2017 reaguje na výskyt epizod sucha v období 2014–2016, kdy se rok 2015 zařadil 
mezi historicky nejsušší roky. Cílem Koncepce je vytvořit strategický rámec pro přijetí účinných 
legislativních, organizačních, technických a ekonomických opatření k minimalizaci dopadů sucha a 
nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství, životní prostředí a na celkovou kvalitu 
života v České republice.  
Mezi hlavní cíle strategie mimo jiné patří: 1) Zvýšit informovanost o riziku sucha prostřednictvím 
monitoringu a predikce výskytu sucha, zajistit připravenost na události sucha pomocí plánů pro 
zvládání sucha a všeobecné osvěty; 2) Zabezpečit udržení rovnováhy mezi vodními zdroji a potřebou 
vody napříč sektory i v měnících se klimatických a socioekonomických podmínkách; 3) Zmírňovat 
dopady sucha na akvatické i terestrické ekosystémy prostřednictvím obnovy přirozeného vodního 
režimu krajiny. 
 

6.2.7 Plány dílčích povodí Moravy 

Plánování v oblasti vod má v České republice dlouhou tradici. Základním koncepčním dokumentem 
vodního hospodářství byl Státní vodohospodářský plán z roku 1953 a dále jeho druhé vydání z roku 
1975. Směrný vodohospodářský plán z roku 1975 byl pro územní působnost dílčího povodí Moravy 
nahrazen v prosinci 2009 Plánem oblasti povodí Moravy, který byl platný po dobu 6 let. V roce 2016 
byl tento dokument nahrazen Plánem dílčího povodí (dále jen PDP) Moravy a přítoků Váhu, který byl 
aktualizován v letech 2018 - 2021 a stane se platným koncepčním dokumentem vodního hospodářství 
pro období let 2021 - 2027. 
Účelem plánování v oblasti vod je dle vodního zákona vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy: 

• ochrany vod jako složky životního prostředí 
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• snížení nepříznivých účinků povodní a sucha 

• udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou 
 
Opatření navržená v III. plánovacím cyklu: 

 

Tab. 3 Opatření v obci Boršice u Blatnice dle PDP Moravy 

ID opatření Název opatření 
Náklady 
[mil. Kč] 

Typ 
opatření 

Návrh 
Program 
opatření 

MOV31201100 
Boršický potok, Revitalizace v ř. km 
1,8 - 7,4 (MOV212027) 

- A 2. plán X 

 
 

6.2.8 Národní plán povodí Dunaje 

Proces plánování v oblasti vod probíhá v šestiletých obdobích. První plány povodí vstoupily v platnost 
ke dni 22. prosince 2009. Národní plány povodí aktualizované pro druhé plánovací období a plány pro 
zvládání povodňových rizik byly 21. prosince 2015 schváleny vládou České republiky usnesením č. 
1083, respektive usnesením č. 1082. V průběhu jednotlivých plánovacích období je monitorován stav 
vod, který se vyhodnocuje, identifikují se vlivy a navrhují opatření. Dochází i ke změnám v procesu 
plánování, a to jak z hlediska legislativního, tak i metodického. Dle schváleného časového plánu a 
programu prací byly plány přezkoumány a aktualizovány v termínu do 22. prosince 2021. 
 
Opatření k dosažení cílů dle obcí: 
Opatření v Národním plánu povodí Dunaje se shodují s opatřeními v předchozí kapitole 
 

6.2.9 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 

V rámci plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje není řešena žádná z dotčených obcí.  
 

6.2.10 Oblasti s potenciálním povodňovým rizikem 

Řešené oblasti se nenacházejí v oblasti s potenciálním povodňovým rizikem.  
 
 

6.2.11 Další související dokumenty v ČR 

Problematika změny klimatu je také jednou z důležitých priorit Státní politiky životního prostředí České 
republiky 2030 s výhledem do 2050 a Koncepce environmentální bezpečnosti a Bezpečnostní strategie 
České republiky 2015–2020 s výhledem do roku 2030. V neposlední řadě je problematika adaptace na 
klimatickou změnu také důležitou součástí Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. 
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7 Boj se suchem 

7.1 Kritické body 

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. 
V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích  
k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. 
Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. 
Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale 
také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části 
stromů a větví, kamení aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící 
vody.  
Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi při intenzivních deštích metodou tzv. kritických 
bodů provedl Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i. a to pro celé území ČR. Kritické body jsou 
místa, kde se dráha soustředěného povrchového odtoku směřující z extravilánu dostává do styku 
s intravilánem - zástavbou. Kritický bod může vzniknout, pokud jsou splněny tři parametry uvedené 
níže. V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly 
zohledněny pouze dva parametry, jejich charakteristiky jsou uvedeny v závorkách níže:  

- velikost přispívající plochy (povodí) je od 0,3 do 10,0 km2 (od 1,0 do 10,0 km2) 
- průměrný sklon přispívající plochy je alespoň 3,5 % (alespoň 5,0 %), 
- podíl plochy orné půdy v povodí je alespoň 40 %.  

 
Kritické body stanovené výše uvedenou analýzou je potřeba ověřit terénním průzkumem. Je totiž 
možné, že v takto stanoveném bodě k problémům s přívalovými srážkami nedochází. Ve většině 
případů jsou to ale místa, kde skutečně k problémům dochází, případně jsou tato místa mírně polohově 
posunuta. 
 
Území zástavby Boršic u Blatnice je ohrožováno přívalovou povodní celkem na třech místech. Jejich 
umístění je zobrazeno na mapě níže, fotografie jsou uvedeny pod mapou a charakteristiky kritických 
bodů jsou uvedeny v tabulce na konci této podkapitoly. Kritické body v dolní části obce mají plochu 
povodí kolem 35 ha a KB nad obcí 350 ha. Problémy způsobil pouze KB na potoku Stráž. Problémy 
způsobuje také cesta, která přerušuje odtok z 8 ha území a svádí ji do příkopu k silnici cca 800 m nad 
KB. 
 

https://www.edpp.cz/public/filemanager/vizovice/metodicky_navod_kriticke_body.pdf
https://www.edpp.cz/public/filemanager/vizovice/metodicky_navod_kriticke_body.pdf
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Obr. 29 Kritické body a přispívající povodí v Boršicích u Blatnice 

 
Obr. 30 Kritický bod pod fotbalovým hřištěm 

 
Obr. 31 Kritický bod na občasném toku Stráž u dřevníku 

 
Tab. 4 Charakteristiky kritických bodů v Boršicích u Blatnice 

Číslo KB 
Povodí 
KB (ha) 

Průměrný 
sklon (%) 

Podíl orné 
půdy (%) 

Umístění KB Verifikace KB 

41206037 34,8 10,7 95,2 pod fotbalovým hřištěm Nezpůsobuje problémy 

41206038 37,9 10,8 94,4 Potok Stráž, dřevník Způsobuje problémy 

41206039 354,9 15,1 2,2 Boršický potok, horní konec obce Nezpůsobuje problémy 
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8 Návrhová část – boj se suchem 
 

Oblast Popis 

B0R-01 Kritický bod způsobuje problémy. 

B0R-01 
Cílem je odlehčit tomuto profilu už v horní části povodí. V těchto místech jsou obecní pozemky, 
které by se daly využít.  

BOR-01 Nad občasným tokem Stráž vzniká na louce erozní rýha. 

BOR-01 
Poldr anebo zatravnit a dát hrázky v údolnici a můžou vzniknout mokřady. odlehčit v horní části 
povodí; jsou tam obecní pozemky, možno odlehčit do šířky - berma; ověřit výpočtem 

BOR-01 
V místě kritického bodu je koryto nekapacitní navíc omezené lávkou, a proto voda natéká 
lokálním snížením do zahrad směre k obci. 

BOR-01 

K dispozici je poměrné ploché území (dolina) před nátokem vody do Stráže. Lze tedy využít 
tento prostor pro vytvoření hrázky s nouzovým přelivem, případně poldru nebo malé vodní 
nádrže. Do poldru by mohly být staženy vody ze svahu, který je směrem k obci. 

BOR-01 příkop LB - doplnit hrázkami, podstatná plocha z povodí 

BOR-01 příkop - obě strany, doplnit " hráz, poldr?" 

BOR-01 nafoukaná hlína 

BOR-02 po zaplnění příkopu teče k domům; napojit na "teče v keřích" 

BOR-03 přitíká a stojí voda při jakémkoliv dešti 

BOR-04 když smyv nateče do toku, tak to lidem nevadí, když do obce, pak ano; před toky zatravnit 

BOR-04 propustek nepobere - odvodnit dříve do lesa ale je tam něco navrženo s lesem - proč? 

BOR-04 příkop kolem silnice + komunikace mezi ovoc.  sadama odvodněna; havarijní stav propustku 

BOR-04 vymleté - ke konci udělat příkop a přes silnicí rošt do příkopu se sedimentací, občas pročistit 

BOR-04 přehrážka, gabiony, metr bahna, plné + zvýšit, otvory? Ne vyčistit 

BOR-05 bývalý rybník - Hliníky, zanesený, vyčistit a opravit hráz 

BOR-05 nedostatek vody ve vodních tocích 

BOR-05 vrt nefunkční  - proč, zkolaudovat, přitom je na obecním pozemku 

BOR-06 2x stáhnout "brodem / snížením" a napoj do potoka; teče po cestě směrem do vesnice 

BOR-06 na západě v KN TTP, v reálu pole, proto eroze 

BOR-07 nádrž ÚP - Slavkovský potok dolní - je na to vhodný profil + ochrana přírody 

BOR-07 nádrž ÚP - Slavkovský potok horní - je na to vhodný profil + ochrana přírody 

BOR-07 tvorba mokřadů nebo tůní 

BOR-07 pásy - nad rybníky PB 

BOR-07 plán vinice, řádky po vrstevnici, plus zatravněné pásy 

BOR-07 

více úrovní opatření na zemědělské půdě -mírnější formou doporučení (směr obdělávání, 
usměrnění obdělávání a volba plodin); silnější formou návrhu biotechnických opatření vč. 
vyloučení širokořádkových hned nad obcí; navrhnout po vrstevnici, i když to nebude 
obdélníkový tvar pozemku 

BOR-08 nádrž ÚP pod ČOV 

BOR-08 nádrž z ÚP - nad stávajícími, tvorba mokřadů a tůní 

BOR-08 nádrže, plán zvětšit 

BOR-08 biokoridor (větrolam, pás zeleně) - 5x 

BOR-08 

více úrovní opatření na zemědělské půdě -mírnější formou doporučení (směr obdělávání, 
usměrnění obdělávání a volba plodin); silnější formou návrhu biotechnických opatření vč. 
vyloučení širokořádkových hned nad obcí; navrhnout po vrstevnici, i když to nebude 
obdélníkový tvar pozemku 

BOR-09 v kn vyznačeno, pásy zelené + "zatravněné pásy, bude širší, po vrstevnici" 
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BOR-09 

více úrovní opatření na zemědělské půdě -mírnější formou doporučení (směr obdělávání, 
usměrnění obdělávání a volba plodin); silnější formou návrhu biotechnických opatření vč. 
vyloučení širokořádkových hned nad obcí; navrhnout po vrstevnici, i když to nebude 
obdélníkový tvar pozemku 

BOR-10 erozní událost 

BOR-10 

více úrovní opatření na zemědělské půdě -mírnější formou doporučení (směr obdělávání, 
usměrnění obdělávání a volba plodin); silnější formou návrhu biotechnických opatření vč. 
vyloučení širokořádkových hned nad obcí; navrhnout po vrstevnici, i když to nebude 
obdélníkový tvar pozemku 

BOR-101 meliorace 

BOR-102 

parkoviště, sportoviště víceúčelové plán; zatrubnit nebo stačí zatěsnit koryto a dát mírnější 
svahy a zpevnit geosítí ať vypadá přirozeněji; dlaždice nevhdoné a sjeté; ale nemusí to od 
vlhkosti pomoct, může být vysoko úroveň podzemní vody 

BOR-102 zatrubnit 

BOR-103 revitalizace, stěhovavá kyneta + stupně? Břehový porost probírka ale neodstraňovat úplně 

 

 
 

8.1 Protierozní opatření 

Základním podkladem pro návrh opatření byly výstupy analytické části, terénní šetření a informace 
z rozhovorů a dotazníků. Do návrhů zatím nebyly zapracovány návrhy z pozemkových úprav, neboť tyto 
jsou stále rozpracované. 
Návrhy protierozních opatření byly umístěny na díly bloků evidované v LPIS (2022), především na 
kulturách orná půda a úhor, přičemž z návrhů byly vynechány plochy s drobnou držbou (záhumenky, 
drobné sady, vinice). 
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Studie navrhuje minimální doporučený způsob protierozní ochrany daného pozemku s ohledem na 
erozní poměry v místě, to znamená i v lokalitách, které nemusejí být vnímány jako ohrožené (tj.  
neohrožují přímo zástavbu), ale k degradaci půdních profilů tam přesto dochází. Povinnost dodržovat 
ustanovení zákonných norem, požadavků pro nárokování přímých plateb v zemědělství, případně 
jiných pravidel není tímto dotčena. 
Pro podrobné řešení erozní a odtokové situace (přesná lokalizace a dimenzování záchytných a 
svodných prvků, napojení na intravilán a podobně) je nutné zpracovat podrobnější studii či projekt. 
 
Stěžejním, ne však jediným kritériem pro volbu typu a rozsahu protierozního (potažmo 
protipovodňového) opatření byla míra erozního smyvu v t/ha/rok spočítaná pomocí univerzální 
rovnice ztráty půdy (USLE) v rastru pokrývajícím bloky půdy evidované v registru LPIS (viz kapitola 
týkající se erozního ohrožení) – čím vyšší vypočtená ztráta půdy, tím přísnější navržená opatření. 
Dalšími faktory, které významně ovlivňovaly typ a rozsah navržených opatření, byly: poloha pozemku 
vůči zástavbě a vodním plochám (zásadní vliv), tvar a rozsah erozně ohrožených ploch, délka a sklon 
svahu, tvar a velikost pozemku, požadovaný směr obdělávání pozemku, členění bloku na díly bloků, 
výskyt erozně ohrožených drah odtoku na pozemku, délky a profily drah soustředěného odtoku, erozní 
projevy na leteckých snímcích, problémy s odtokem nebo výskyt kritických bodů pod svahem. 
Protierozní opatření přispívají ke zpomalení odtoku, zvyšují retenci, zmírňují vysoušení půd a tím snižují 
nepříznivé účinky sucha a také riziko nadlimitních odtoků při přívalových srážkách, částečně mohou 
fungovat i jako opatření protipovodňová. 
 
Základními a z hlediska realizace nejjednoduššími typy (nejen) protierozních opatření jsou opatření 
organizační, založená pouze na změně kultury, umístění dané kultury v rámci pozemku, střídání plodin, 
změně tvaru pozemku. Dále pak jsou to velmi účinná opatření agrotechnická založená na změně 
způsobu obdělávání pozemku (změna směru obdělávání, způsob obdělávání, ponechávání 
posklizňových zbytků, využívání meziplodin, podsevů, strip-till technologie a podobně). Fungují 
na principu ochrany svrchní vrstvy půdy před rozrušováním odtokem nebo deštěm a na zvyšování 
infiltrace do půdy. Opatření biotechnická, obvykle liniového charakteru, ve většině případů vyžadují 
terénní úpravy, přípravu projektu, zaměření, vlastní parcelu či souhlas vlastníka a po vybudování je 
nezbytná dlouhodobá údržba. Fungují převážně na principu přerušení či zpomalení odtoku po svahu, 
zadržení a případně i odvedení zachycené vody, nepřímo mají vliv i na úpravu směru obdělávání 
pozemku. Jsou účinná v kombinaci s organizačními a agrotechnickými opatřeními a měla by jimi být 
doprovázena, mají obvykle i protipovodňový efekt, člení bloky půdy, zvyšují prostupnost krajiny. 
Nejefektivnější možností, jak realizovat biotechnické opatření, je využít komplexní pozemkovou 
úpravu. Do biotechnických opatření byly zařazeny i travnaté pásy, které jsou jednoduché na založení a 
mohou být zaměněny či být předstupněm pro realizaci průlehů či mezí. 
 
Podrobnější popis typů protierozních opatření lze nalézt v Katalogu přírodě blízkých opatření 
pro zadržení vody v krajině (VÚV, 2018) ke stažení na stránkách www.suchovkrajine.cz.  
 
Na zemědělské půdě v řešeném území jsou navrženy a vymezeny následující typy opatření pro 
minimalizaci erozních smyvů: 
1. PO – Aplikace půdoochranných opatření mírnějšího charakteru, tj. úprava osevního postupu, 
vrstevnicové obdělávání, aplikace půdoochranných agrotechnologií, např. výsev s podsevem, 
minimalizační technologie, opatření zvyšující obsah organické hmoty v půdě. Širokořádkové plodiny 
jsou přípustné v případě dodržení vrstevnicového obdělávání a využití ochrany půdy v období prvních 
fází růstu, např. podsevu nebo výsevu do mulče, případně využití speciálního výsevu do řádků 
s meziplodinou, tzv. strip-till technologie. Toto opatření je umisťováno na pozemky s kompaktním 
ohrožením většího rozsahu střední intenzity nebo na pozemky, po nichž procházejí erozně ohrožené 
dráhy odtoku nevhodné ke stabilizaci zatravněním (viz též dále v SDSO). 
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2. POV – Přísnější forma půdoochranných opatření. Proti PO dochází k vyloučení erozně nebezpečných 
širokořádkových plodin z osevu (VENP), případně aplikaci půdoochranných opatření i na ostatní 
plodiny, častější zařazování protierozních plodin do osevu (jetelotravní směsi, pícniny). Opatření je 
umisťováno na pozemky nad zástavbou a vodními plochami, případně na rozsáhlé silně erozně 
ohrožené lokality. 
3. TRAV – Plošné zatravnění (travní porost) na silně a extrémně erozně ohrožených částech pozemků, 
na mělkých, podmáčených půdách, kolem vodních toků a nádrží pod svahem. S tímto opatřením se 
neplýtvalo, TRAV je vymezováno minimalisticky, může být podle potřeby využito i v širším rozsahu 
nebo nahrazeno ochrannými sady či zalesněním. 
4. SDSO – Stabilizace dráhy soustředěného odtoku, která není dostatečně stabilizovaná a opakovaně 
dochází v jejím profilu k erozním projevům (vytváření tzv. efemereních rýh) nebo je výrazná a 
lokalizovaná nad zástavbou či vodní plochou. Stabilizace může být provedena nejčastěji travnatým 
pásem respektujícím profil údolnice, případně může být doplněno dalšími prvky, jako jsou přehrážky, 
kamenné opevnění dna apod.  
5. BT – Biotechnické opatření, které se může překrývat s některým z opatření uvedených výše. Jedná 
se o biotechnické prvky přerušující či zpomalující odtok po svahu, a to i v sérii několika prvků pod sebou 
nebo v kombinaci, pokud je to zapotřebí. Toto opatření je navrhováno na svažitých pozemcích s delšími 
svahy, případně na pozemcích plochých, avšak s velmi dlouhými svahy, kde hrozí problémy s odtokem. 
Ve vyšší míře je umisťováno nad zástavbou. Vedlejším efektem umístění takového opatření je úprava 
směru obdělávání pozemku. Jedná se o meze, průlehy, příkopy, cesty, případně alespoň travnaté 
zasakovací pásy, mohou být součástí interakčních prvků, prvků systému ÚSES, cestní sítě. Specifickým 
prvkem je SDSO (výše). 
6. ZSO – V některých případech by bylo vhodnější upravit směr obdělávání tak, aby byl více ve směru 
vrstevnic, a tedy docházelo při přívalových srážkách k zpomalení odtoku po pozemku. Zvláště důležité 
je to nad zástavbou, proto na některých částech pozemků, kde to bylo schůdné (i v souvislosti 
s umístěním biotechnického prvku a tvarem pozemku) byla navržena úprava směru obdělávání. 
 
Obecnými návrhy jsou pak: zachování zatravnění v lokalitách potenciálně erozně ohrožených, 
stabilizace meziřadí trvalých a speciálních kultur (ovocné sady, vinice) zatravněním či bylinným 
pokryvem, stabilizace povrchu půdy po sklizni ponecháním strniště jako ochrany před srážkami i 
větrnou erozí. 
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9 Závěr 
Zpracovaná analýza zmapovala vodohospodářskou situaci v obci. Na základě problematických míst byly 
vytipovány lokality, které si zaslouží primární pozornost. Pro tato místa byly návrhy více rozpracovány 
včetně variantního řešení situace. Pro ostatní lokality nebo obecná doporučení slouží sekundární 
návrhy. Ty jsou shrnuty v kapitole 5, kde je uvedena jejich lokalizace pomocí kódu řešené oblasti. 
Zejména prioritní návrhy by měly být dále rozpracovány do studie proveditelnosti, případně pro 
dokumentaci pro územní řízení nebo stavební povolení. Mnohá opatření nemohou vzniknout bez 
pozemkových úprav, dotačních programů a spolupráce se zemědělci, případně správci 
vodohospodářské infrastruktury, vodních toků a zejména s občany obce. 


